
ALERTA: REGISTRE ELECTRÒNIC EN FASE D’IMPLANTACIÓ INICIAL 

 

Per a la presentació de sol·licituds electrònicament, s’ha de tenir en compte el següent: 

Capacitat màxima d’emmagatzematge: 

La capacitat màxima d’emmagatzematge de documentació és de   7 MB per registre. Si 
la documentació sobrepassa aquesta capacitat caldrà fer dues anotacions registrals. Per 
evitar-ho, us recomanem escanejar la documentació amb una resolució més baixa 
(també podeu provar d’escanejar-la en blanc i negre), per tal de que els documents 
s’adeqüin a l’espai màxim assenyalat.  

Tot i que els formats acceptats són PDF i JPG, us recomanem utilitzar el format PDF 
per no sobrepassar la capacitat màxima d’emmagatzematge. 

 

En cas d’incidència en el procés de registre: 

El registre electrònic es troba en fase d’implantació inicial. Per això us recomanem no 
fer aquest tràmit l’últim o últims dies del termini de presentació de sol·licituds.  

Sabreu que el registre ha finalitzat amb èxit quan obtingueu, després del procés de 
signatura digital i de presentació de la sol·licitud, el missatge següent:  

 

En cas contrari, pot haver passat: 

a. Que la presentació de la sol·licitud no s’hagi pogut realitzar amb èxit (pas final del 
procés). Rebreu el següent missatge: 

 

 

Si heu arribat fins aquí, l’intent fallit de registre electrònic quedarà auditat al sistema. 
Si aquell es va fer dins de termini, la sol·licitud es considerarà vàlidament 
presentada. 

b. Que el procés tecnològic hagi tingut una fallada en la fase d’identificació o signatura 
digital (sistema VÀLid), o en la fase de complimentació del formulari web. En aquests 
casos, no veureu un missatge com l’anterior perquè el Registre General de l’IMET 
no tindrà coneixement de l’intent fallit de presentació de la sol·licitud. Per això en 
aquests casos NO es podrà tenir la sol·licitud per presentada. 
 



Davant de qualsevol incidència, us recomanem intentar realitzar de nou el tràmit 

electrònic en un altre moment del mateix dia o del dia següent, sempre que encara no 

hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds. 

Recordeu que no es poden acceptar documentació presentada fora de termini.  

Finalment, sempre podeu presentar la instància pels altres mitjans establerts a l’article 

16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

 

Gràcies per la vostra comprensió. 

Registre General 

 


